
Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) komt na april 2020 met 

twee nieuwe fiscale opleidingen specifiek gericht op accountants. De één gaat 

over fiscaliteit en ethiek de ander gaat over de verschillen tussen fiscale en 

commerciële winstbepaling. “Als RA moet fiscaliteit tot je basiskennis behoren.”

“FISCALITEIT MOET TOT
KERNCOMPETENTIE VAN

DE RA HOREN”

Die woorden zijn van Martin 
Hoogendoorn, professor in externe 
verslaggeving. “Het hoort bij je 
kerncompetenties”, vervolgt hij. “Je 
bent als finance professional niet 
bij uitstek dé fiscale deskundige, 
maar je moet er wel een gevoel 
voor hebben. Bijvoorbeeld voor de 
ethische vraagstukken die tegen-
woordig rondom fiscaliteit spelen. 
Wat kan nog wel en wat niet meer?” 
Zijn collega, Peter Kavelaars, pro-
fessor fiscale eco nomie, licht toe: 
“De maatschap pelijke onrust over 
belasting ontwijking neemt toe, 
mede naar aanleiding van de 
Panama Papers en de commotie 

rondom Shell en Starbucks. De 
druk op grotere bedrijven wordt 
groter en groter. De grens van wat 
nog aan belastingstructuur kan en 
wat niet meer, schuift steeds verder 
op. EU-regelgeving, maar ook het 

zogeheten BEPS-project van de 
OESO ver nauwen de mogelijk-
heden voor belastingontwijking.” 

ACHTER DE OREN KRABBEN 

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 
een bronbelasting op uitgaande 
rente en royalty’s gelanceerd. De 
regering kwam tevens met een 
zwarte lijst van landen met lage 
belastingen. En intermediairs, zoals 
belastingadviseurs, accountants en 
financiële instellingen, zijn met 
ingang van 1 juli 2020 verplicht om 
grensoverschrijdende constructies 
die gebruikt kunnen worden om 
belasting te ontwijken bij de Belas-
tingdienst te melden. “Bedrijven 
krabben zich door al die maatrege-
len achter de oren”, stelt Kavelaars. 
“Hoe moeten we ons netjes gedra-
gen? Daarbij geven financials ook 
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tegen hun belastingadviseurs aan 
dat ze niet over een lijn heen willen 
gaan.” Reden voor ESAA om het 
nieuwe fiscale speelveld te schet-
sen in een collegereeks over fisca-
liteit en ethiek. “Deze geeft een 
beeld van de ontstane druk op  
fiscale constructies en een over-
zicht van veranderde wet- en 
regelgeving. Zodat je het bedrijfs-
beleid kunt aanpassen aan de 
nieuwe maatstaven.”

De reeks is bedoeld voor interne 
en externe accountants, accoun-
tants in business, financieel direc-
teuren en, in de breedte, finance 
professionals.  ESAA zet daarnaast, 
voor diezelfde groep, een college-
reeks neer over commerciële en 
fiscale winstbepaling.  
Hoogendoorn: “De winstbepaling 
die je in de jaarrekening op grond 
van de richtlijnen van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving of IFRS 
toepast, wijkt af van de fiscale 
winstbepaling. De twee kennen 
andere grondslagen. We gaan er 
in beginsel tijdens deze reeks van-
uit dat de commerciële winstbe-
paling wel bekend is, maar toch 
frissen we ook die kennis kort op. 
Daarna zijn we vooral bezig met 
de fiscale winstbepaling en de 
vraag waar de verschillen zitten 
tussen de twee stelsels.” De com-

binatie van de fiscale en commer-
ciële waarde bepaling in één colle-
gereeks is volgens Hoogendoorn 
uniek. “Deze wordt nergens in 
Nederland op deze manier 
belicht.”

VERHOUDING DIGITAAL EN 
BELASTING 

Als laatste - niet nieuw, maar wel 
interessant voor de finance profes-
sional – geeft ESAA colleges over 
tax control en transfer pricing. 
Kavelaars: “De wereld is aan het 
bewegen op twee fronten. We 
gaan naar digitale verdienmodellen 
toe. Waar je vroeger een boek in 
de winkel kocht, koop je deze nu 
online. Waar moet de winst belas-
tingtechnisch dan vallen? Aan de 
server die de koopopdrachten ver-
zamelt? Moet je überhaupt een 
deel van de winst aan die server 
toerekenen omdat deze een rol 
heeft in het proces? Het antwoord 
heeft ook te maken met het 
eerdergenoemde BEPS-project. 
Dat moet de uitholling van de 
belastinggrondslag en het ver-
schuiven van winsten tegengaan. 
Waarmee belasting wordt geheven 
op die plaatsen waar de winsten 
ook daadwerkelijk worden 
gemaakt. Hoe verhoudt zich dat 
met de nieuwe digitale wereld?” 

Vraag twee hangt daarmee samen. 
Kavelaars: “Als we naar een sys-
teem toe gaan waarin winsten 
worden belast in de landen waar 
activiteiten zijn, is er dan nog 
transfer pricing nodig? Of gaan we 
de winst op een andere manier aan 
landen toerekenen? Bij die laatste 
vraag denken we ook aan een 
soort formule die winst toerekent 
aan landen waar het bedrijf actief 
is.” Kortom, er verandert veel in het 
fiscale landschap. De RA doet er 
volgens Hoogendoorn en Kave-
laars dan ook goed aan zich te ver-
diepen in de fiscale ontwikkelin-
gen. “Ieder bedrijf moet zich 
aanpassen aan de fiscale mores 
van vandaag de dag. Als finance 
professional is het goed daar alles 
vanaf te weten. Zodat je dat proces 
kunt aansturen. En de RA die 
externe accountant is heeft deze 
kennis zeker nodig voor een deug-
delijke controle”.

Meer opleidingen 
voor de RA

ESAA biedt veel meer opleidingen aan 
RA’s. Zo is er de kopopleiding voor RA’s 
die ook registercontroller willen wor-
den, maar ook een kopopleiding tot 

Registered EDP Auditor. Onder de noe-
mer executive programs valt een pro-
gramma over digital auditing en één 

over forensische accountancy. Tot slot 
noemen we hier de masterclass voor 
finance professionals en specifiek de 
actualiteitenmasterclass voor RA’s. 
Hoogendoorn: “Daarin brengen we 

afgestudeerde RA’s in korte tijd op de 
hoogte van de recente ontwikkelingen 
op het vakgebied.” Kijk voor meer infor-

matie op www.eur.nl/esaa.

“ Je bent als finance 
professional niet bij 
uitstek dé fiscale 
deskundige, maar je 
moet er wel een 
gevoel voor hebben.”

Peter KavelaarsMartin Hoogendoorn
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